
A.H. Schouten 

griffier 

van het na verrekening resterende (periodieke) bedrag moet in redelijke verhouding 
staan met de jeugdhulpplicht van het college. 

Artikel 7.4 Fraudepreventie en controle 
1. Het college zet in op fraudepreventie. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het 

college jeugdigen en ouders informeert over de rechten en plichten die aan het 
ontvangen van een individuele voorziening ( in natura of in de vorm van een PGB) 
zijn verbonden en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

2. Het college beoordeelt, al dan niet steekproefsgewijs, de besteding van de PGB's. 
Tevens beoordeelt het college of de jeugdige en /of zijn ouder(s) nog voldoet aan de 
criteria om voor een PGB in aanmerking te komen. 

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 8.1 Hardheidsclausule 
1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening 

niet voorziet, beslist het college; 
2. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige en/of zijn ouders 

afwijken van de bepalingen in de deze verordening, als toepassing van deze 
verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

Artikel 8.2 Inwerkingtreding en citeerregel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking 

van de Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2021. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 

2023". 
3. Het college heeft de bevoegdheid een besluit op basis van aan deze verordening 

voorafgaande verordening in te trekken met de toepassing van deze verordening. 
Het college kan daarvoor een ander besluit in de plaats stellen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leusden op 
15 december 2022 

de raad van de gemeente Leusden, 

G.J. Bouwmeester 

voorzitter 
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Toelichting Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2023 

Algemene inleiding 
Het doel van de jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficienter en 
effectiever te maken met als uiteindelijk doel het versterken van de eigen kracht van de 
jeugdige en van het probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. 

De jeugdwet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten. De jeugdhulpplicht geldt alleen 
als de jeugdige en zijn ouder(s) er niet zelf uit komen. De wet draagt gemeenten verder op 
om te zorgen voor een deskundige advisering over en beoordeling van de vraag of er een 
voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is en welke voorziening dat dan is. Dat 
neemt echter niet weg dat de gemeente een zelfstandige afweging kan maken over welke 
voorziening precies wordt getroffen. 
De te treffen voorziening kan zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening zijn als 
een individuele voorziening. Een individuele voorziening zal betrekking hebben op meer 
gespecialiseerde zorg. De gemeente bepaalt zelf welke hulp toegankelijk is en welk niet. 
Voor niet vrij-toegankelijke vormen van ondersteuning zal eerst beoordeeld moeten worden 
of de jeugdige en zijn ouder(s) deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben op basis 
van een beoordeling van de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager. 

Een jeugdige of een ouder kan jeugdhulp nodig hebben in verband met opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen 
mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen niet toereikend zijn. Met een 
deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de 
aangewezen voorziening, is gewaarborgd dat de jeugdige in staat wordt gesteld: 

a. gezond en veilig op te groeien; 
b. te groeien naar zelfstandigheid; 
c. voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend 

met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. 
Deze verordening geeft invulling aan de opdracht uit de jeugdwet (art.2.9 van de wet). 

Artikelsgewijze toelichting 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1, lid 1, onder a. 
Jeugdwet behoeft geen toelichting. 

Artikel 1, lid 1, onder b. 
Onder de hulpvraag of aanvraag wordt het verzoek verstaan van de jeugdige en/of zijn 
ouder(s) om hulp of ondersteuning. 

Artikel 1, lid 1, onder c. 
Het begrip gebruikelijke hulp kent de wet niet. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 
wettelijk uitgangspunt van de eigen mogelijkheden en oplossend vermogen van de ouder(s) 
en de jeugdige. Daarbij geldt het uitgangspunt dat de ouder(s) in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen en naar eigen inzicht opvoeden van hun kinderen 
(zorgplicht). Het begrip sluit aan op het (voormalig) Besluit aanspraken AWBZ en het nu 
geldende Besluit Langdurige zorg. Het begrip is van belang voor de vormen van jeugdhulp: 
begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf als bedoeld in de wet. Het 
uitgangspunt is dat deze vormen van jeugdhulp niet hoeven te worden ingezet of 
aanvullend kunnen worden ingezet indien er sprake is van gebruikelijke hulp. 
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